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Summary
This report summarizes the main findings of a training needs assessment survey carried out by
UNODC and its partners in Thailand between 17-21 December 2010. The survey was carried out
primarily to support implementation and monitoring of the UNODC supported ‘Partnership Against
Transnational Crime through Regional Organized Law Enforcement (PATROL)’ project.
Based on the answers of 68 law enforcement officers, the main survey findings from the borders
with Cambodia and with Myanmar are the following:
-

-

Migrants smuggling and human trafficking in Thailand are linked first to male labour and
then to female sexual exploitation. The role of smugglers is crucial for irregular migrants;
Unlike the common perception of Thailand as a destination country for migrants smuggling
and human trafficking, the respondents highlighted a significant role also as a country of
transit and origin;
The problems above are particularly acute in Ranong, where there is also evidence of
wildlife and timber trafficking;
Cross border smuggling normally takes place between check points at unofficial crossings;
Synthetic drugs are perceived to be by far the most commonly trafficked drugs;
Among wildlife species, the most commonly smuggled ones are orchids (especially with
Cambodia) and pangolins (especially with Myanmar);
Movements of hazardous wastes and ozone depleting substances are not commonly
encountered at land crossings;
The most urgent training needs are identified in the area of Intelligence Collection and
Analysis, as well as Transnational Crime Investigation.

1. Introduction

1.1. Background and context - The PATROL Project
The PATROL Project aims to expand cross-border cooperation in the fight against
Transnational Organised Crimes (TOC). It specifically targets illicit cross-border movements
of drugs and precursor chemicals, human beings, migrants, wildlife, timber, Ozone Depleting
Substances (ODS), and hazardous waste.
UNODC is leading the project implementation in cooperation with UNEP, TRAFFIC and
Freeland Foundation. The Project aims to strengthen cross-border cooperation through the
Border Liaison Office (BLO) mechanism which was first introduced in Thailand in 1999, as
part of the regional Memorandum of Understanding on Drug Control endorsed in 1993 by six
Countries of the Greater Mekong Subregion and UNODC.
Thailand is certainly one of the most significant contributors to the BLO mechanism, as
indicated by the fact that it is the country with the highest number of BLOs (18 in total),
spread across the borders with Myanmar (5), Lao PDR (8), and Cambodia (5). More than half
of these BLOs have been supported financially by Thailand, which has promoted bilateral
engagement both with Cambodia and with Lao PDR to open new offices, even without the
technical/financial support of the UNODC-led projects.
As the traditional mandate of the BLOs was linked to drug control, the focal point of the
project in Thailand for the first 11 years of implementation has been the Office of the
Narcotics Control Board (ONCB). Nevertheless, due to the expanding role that the BLOs are
proposed to provide under the current PATROL set-up the new temporary focal point has
been identified in the Department of Special Investigations (DSI) under the Ministry of
Justice.
The project is expected to receive full endorsement by the Government of Thailand during
the second quarter of 2011.
1.2. Objective of the survey
The objective of the survey is twofold:
-

To serve as a Training Needs Assessment (TNA): the survey generated information
on the level of awareness, training needs and knowledge gaps of BLO law
enforcement staff in the area of drugs and precursor chemicals, human trafficking,
migrant smuggling, Ozone Depleting Substances (ODS), wildlife and timber, and
dumping of hazardous waste. The results will be used to craft a customized training
programme and a country-specific package of technical assistance.

-

To provide a baseline: the assessment of the current level of understanding and
capacities will form a baseline against which it will be possible to measure change
over time, and thus the effectiveness of project activities with respect to improved
knowledge/understanding and implementation capacity.

This report describes the main results of the survey that was conducted by the PATROL
team in Thailand between 17-19 December 2010 along the borders with Cambodia and with
Myanmar.
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2. Methodology
The survey in Thailand was based on the use of a structured questionnaire distributed
among 68 enforcement officers from 10 BLOs, plus other provincial enforcement officers
linked to (but not directly attached to) a BLO (See Figure 1). Following the questionnaire a
Q&A session was utilized to clarify some aspects of the survey.
The structured questionnaire addressed 5 main themes, namely:
1) migrant smuggling and human trafficking,
2) drugs and precursor chemicals,
3) wildlife and timber trafficking,
4) smuggling of Ozone Depleting Substances (ODS) and hazardous waste,
5) operations, training, and integrity.
The survey form was designed in a self-completion format and used closed ended
questions (multiple-choice questions and Likert scale questions) as well as open ended
questions to evaluate the respondents’ knowledge 1 in each of the areas. The questionnaire was
translated into Thai. Each officer had to complete the standard questionnaire regardless of his
specific background and expertise, in order to assess their basic understanding or perception
in each of the four main TOC areas being surveyed. The complete list of questions and
answers is available at Annex I.
This questionnaires drew largely on the lessons learned and recommendations from the
surveys conducted in Cambodia on 24-28 May 2010 and in Viet Nam on 17-20 August 2010.
Besides the filling of the
questionnaires, selected
representatives were
interviewed in the form of an
informal dialogue to learn
more about their general
perception of the importance
of BLOs for border security.
This included questions on the
expansion of the BLO
mandate, main constraints in
their functioning, support
measures for BLOs and the
role of communities in
connection to border security
and law enforcement.
Picture 1. Participants during the survey conducted in Chiang Rai

1

The questions were not always intended to assess the level of knowledge of a certain topic, but rather to
understand what is the perception of criminal trends among enforcement officers
4

2.1. Basic statistics of the sample
In total 68 questionnaires were collected. Respondents came from 10 different BLOs or
from other provincial locations . Since some of the provincial representatives of ONCB are
responsible for the work of several BLOs, Figure 1 contains also the heading ‘Multiple
BLOs’.
The sample of officers was selected by the Department of Special Investigation (the
national focal point for the PATROL project) based on a list of relevant agencies provided by
UNODC. The aim was to have representatives from local authorities working within each of
the thematic areas covered by the PATROL project (e.g. SOM/TIP, drugs and precursors,
wildlife and Ozone Depleting Substances/Hazardous Waste). Representatives from 10
different departments – mostly working at border or provincial level – attended the two
workshops in Thailand.
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Figure 1. Sample composition by duty station

The survey was conducted through two separate workshops:
- Chantaburi (17 December 2010): The workshop was attended by 30 representatives
from 3 enforcement officers linked to 5 BLOs 2 at the border between Thailand and
Cambodia;
- Chiang Rai (21 December 2010): The workshop was attended by 38 representatives
from enforcement officers linked to 5 BLOs 3 at the border between Thailand and
Myanmar.
The two events were carried out in the Thai language.

2
3

Ban Hard Lek, Pong Nam Ron, Chong Jom, Chong Sa-Ngam, Aranyaprathet
Mae Sai, Mae Sod, Chiang Saen, Chiang Khong, Ranong
5

2.2. Limitations of the sample and method
Thailand shares 18 BLOs with Cambodia, Lao PDR and Myanmar. Due to resource
limitations it was not possible to cover all of them within this survey, therefore it was decided
to focus on the 10 BLOs at the borders with Cambodia and Myanmar. The main reason for
this choice is linked to the fact that the governments of Thailand, Cambodia and Myanmar
have either endorsed the PATROL project or have provided credible signs of interest in this
initiative, whereas the progress in the approval of the project in Lao PDR has been slow.
Therefore, it was decided to postpone the assessment survey in Lao PDR to a future date,
when the Government indicates its willingness to be part of this regional project.
Though the sample size (68
participants) is deemed to be
adequate for the purpose of this
survey, the uneven representation
from each BLOs and from the
agencies was not ideal. For instance
the representation from different
border areas ranged from 2 to 13
officers. Furthermore, 5 participants
could not be directly linked to the
actual work of the BLOs 4.

Participants by agency
Total: 68

Department of
Labour Protection
and Welfare

Border Army
Customs

Department of
Special
Investigations
(MoJ)

Provincial Police

Provincial Anti
Narcotics Police

Dep. Special
Investigations on
HT
Immigration

Other

ONCB Regional

At the level of agency
Min. Nat.
representation, it was noted that the
Resources and
Ministry of
Env.
Interior
border army was certainly underrepresented when considering its
role in the detection and interdiction
of cross border crimes. Similar observations can be made about the Navy, which was not
represented at all.
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It was nevertheless decided to take account of their answers because they brought the views of district and
provincial authorities who are directly involved with the suppression of illicit activities that are linked to crossborder crimes
6

3. Major findings
This section provides a short overview of the major findings from the assessment in
Thailand, first by thematic area and then by geographic location. The complete survey results
are available at Annex I.
3.1. Selected findings by thematic area
Migrant smuggling and human trafficking
Understanding the differences between migrant smuggling and human trafficking is
crucial if frontline officers are to detect these crimes and to offer adequate assistance
to its victims.
The respondents to this survey demonstrated an appropriate level of understanding of
the difference between migrant smuggling and human trafficking and demonstrated
some capacity to recognize these crimes in different hypothetical scenarios. Half of the
respondents have previously dealt with cases of migrants smuggling, while only 1out
of 5 respondents has had previous experience with cases of human trafficking.
However, as indicated below, the respondents have expressed a clear interest to
strengthen their understanding of these topics.
The participants perceived Thailand to be primarily a destination and/or transit country
for smuggled migrants and victims of trafficking. Some 27% of the respondents also
consider it to be a country of origin. This data seem to be at odds with results of other
studies that show Thailand to be an important country of origin of human trafficking
but not for migrant smuggling..
According to the respondents, most of the irregular migration takes place with the help
of smugglers (83%) and through unofficial crossings (67%). It is important to note that
in the case of Ranong (see Box X) – at the southern border with Myanmar – 40% of
the illegal migration is reported to occur by boat.
The most common form of human trafficking appears to be linked to male trafficking
for labour. This position seems to be stronger among the respondents working at the
border with Cambodia, while for those working at the border with Myanmar the
trafficking of women for sexual exploitation is considered to be quite common.
1 out of 3 respondents has never received any training in these areas, while the most
common training needs are related to: i) difference between migrants smuggling and
human trafficking, ii) related national legislations, and iii) identification of fraudulent
documents.

Picture 2. Daily
Cambodian workers
on the Thai side of the
border
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The Ranong case:
Compared to the other BLOs bordering Myanmar, the BLO in Ranong is not based in northern Thailand, but
rather in the south, along the most southern part of Myanmar, on the Andaman coast. Ranong is known as a
vibrant fishing and trading port with a mountainous and heavily forested province. It is a major gateway to and
from Myanmar but media and the local authorities often reported illegal movements of migrants and various
commodities.
The results of this survey reveals that among all of the officers interviewed so far from Cambodia, Viet Nam and
Thailand (nearly 240), those from Ranong are the only ones who identify the smuggling of migrants as the most
serious form of crime at the border. This evidence is reinforced by the fact that the second most serious crime is
considered to be human trafficking, together with what has been always reported as the most serious form of
border crime in the other locations where the survey was conducted, i.e. drug trafficking. Moreover, when
specifically asked whether they consider drug trafficking to be a more serious crime than other TOC threats,
46% of the respondents answered ‘No’ – an extremely high result if compared to the previous surveys.
All of the respondents (100%) report that illegal migration occurs with the active support of human smugglers.
The smuggling takes place by avoiding official checkpoints (50%) but also by boat (40%). More than in other
locations, respondents perceive Thailand to be not only a country of transit/destination for human trafficking and
migrants smuggling, but also a country of origin. More than in other locations, respondents from Ranong
highlight the incidence of male trafficking.
Based on direct interviews with the participants from Ranong it emerged that the forgery of travel documentation
is not a common method to circumvent migration policies. In fact, the issuance of 7-days entries for the
Provincial area is nearly unlimited and generally granted to any applicant. Thus, he main concern for the
immigration officers is how to avoid the over-stay of the regular migrants. It is important to notice that the
booming agricultural sector in the area generates a strong demand of labour.
The Thai Immigration Police meets its counterpart in Myanmar – the Military – twice a year, for coordination
purposes. This frequency does not seem sufficient to address such a significant flow of migrants.
A quite high percentage of respondents (62%) report to have encountered cases of wildlife or timber
trafficking 5, while none has ever come across a case of ODS or waste smuggling. Contrary to the trafficking of
drugs, the smuggling of human beings, wildlife and timber seem to occur often by boat and, in most of the
cases, between check points. This can help explain why, compared to the national results, more respondent here
are convinced that having more boats would help them to detect criminal activities.
Interestingly, the incidence of cases of smuggling of tigers (or tiger parts) is perceived to be higher in this area
than anywhere else that the survey was conducted.

Drugs and precursors trafficking
Nearly 2 out of 3 respondents previously dealt with cases related to drug trafficking
(62%), but only half of them have ever dealt with cases of precursors chemicals used
for the manufacture of drugs (34%). Consequently, knowing the difference between
drugs and drug precursors is still an area of weakness for many respondents. The fact
that when asked to identify some precursors within a given list, 40% of the
respondents chose either methamphetamines, morphine, cocaine or cannabis,
underscores this point.
Concerning the manufacturing and trafficking of drugs, the picture that emerges from
the answers of the respondents is complex.
While Thailand is mainly considered to be a transit and/or destination country for
drugs, a significant 23% of the respondents think that Thailand is a producer of drugs.
Synthetic drugs are perceived to be by far the most commonly trafficked drugs.
It is important to note that the respondents from the border with Myanmar reported
higher incidence of opium and heroin cases compared to the respondents from the
border with Cambodia.
5

In terms of wildlife smuggling the most commonly identified species are pangolins and orchids
8

In both areas, drugs appear to be smuggled mainly by human mules/couriers and
through unofficial checkpoints. In the case of the border with Myanmar drugs appear
to also be smuggled by hiding them in vehicles.
Only 11% of the respondents actually received formal training on precursor
identification. As a result 40% of the participants mistakenly chose
methamphetamines, morphine cocaine and cannabis when requested to identify some
drugs precursors within a given list (Question 2.2 in Annex I).
The vast majority of the respondents have previously received some training related to
drugs and drugs precursors, mainly in connection to national legislation (26%). Only 1
out of 4 respondents can correctly identify the article of the penal code that
distinguishes a criminal procedure from an administrative sanction.
Therefore, training on national legislation is identified as the most urgent need by the
respondents, followed by training on drug identification and search techniques.

Picture 3. Premises of the BLO in Mae Sai (2 Kms from the border with Myanmar)

Wildlife and timber trafficking
Nearly half of the respondents have come across cases of wildlife and/or timber
trafficking, although such cases seem to be observed only ‘rarely’. A significant
increase in the number of respondents who report to have encountered cases of
wildlife and/or timber trafficking was recorded in Ranong (see box above)

9

The most commonly smuggled species are pangolins – at the border with Myanmar,
especially around Mae Sai and Chiang Saen – and orchids – at the border with
Cambodia 6.
When comparing the results of the answers given by the participants at the border with
Cambodia with the ones given by the participants at the border with Myanmar, the
latter seem to indicate a slightly higher incidence of trade in tigers and bears. A case in
point seems to be Mae Sai, where respondents seems to have observed movements of
tigers and/or bears with higher frequency compared to other respondents. In Mae Sai,
the trade of orchids is also perceived to be more common compared to neighbouring
areas.
More than 60% of the respondents identified the correct definition of CITES 7 and 73%
of the respondents know that permits/certificates are required to trade wild animals
and plants. When detecting suspicious shipment containing wildlife, the vast majority
of the respondents would contact the relevant authority, which according to a relative
majority of the respondents (34%) is the National Park, Wildlife and Plant
Conservation Department.
Two thirds of the respondents think that permits/certificates are necessary to trade
timber but only 19% of them observe regular timber trade i.e. on a monthly or weekly
basis. The respondents did not identify one single authority as the relevant agency to
determine timber legality. In fact, in case of a suspicious shipment, they would contact
a combination of the Forest Protection Department (25%), the Ministry of
Environment (23%) and Customs (20%).
The most common way to smuggle both timber and wildlife across the border is
perceived to be through unofficial crossings between checkpoints
Finally, the three most urgent training needs in this area are related to: i) the detection
of smuggling and smuggling techniques, ii) wildlife identification and iii) CITES
implementation.

Trafficking in hazardous waste and Ozone Depleting Substances (ODS)
Participants in the survey report having a certain familiarity with both hazardous waste
and ODS. Although only one of the 68 respondents claim to have encountered crossborder movements of hazardous waste and ODS, around 60% of the sample claims to
know what these substances are. Yet, further exploration into the precise knowledge of
potential ODS reveal that there are still some misconceptions to be addressed (e.g.
30% of those who claim to know what ODS are have mistakenly identified Carbon
Dioxide as an ODS).
Although more than 40% of the respondents are not aware of Thailand’s role in the
smuggling of wastes and ODS, a small majority of those who take an active position
on this issue think that Thailand is mainly a destination country (28-31%).
An area that clearly emerges as an important gap in the capacity of the officers to
interdict illicit movements of wastes and ODS is the area of international legislation
6

The relevance of orchids trafficking is confirmed by the findings of the survey conducted in Cambodia – at the
border with Thailand – in May 2010
7
The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
10

and/or national regulations. In fact, approximately 80% of the respondents do not
know what the Basel Convention or the Montreal Protocol are. Furthermore 7 out of
10 respondents do not have access to copies of national legislation at their duty station
and never received any training in these areas. Hence, design and delivering curricula
on international treaties and national laws dealing with waste and ODS are regarded as
the most important training needs for the respondents.
Operations, training and integrity
This section of the survey was meant to highlight some aspects of the work of the
border officers which do not necessarily fall under any of the thematic areas discussed
above.
In particular it was interesting to notice
that 44% of the respondents have worked
in the current border station for less than 3
years.
Such frequent rotation of the staff may
have an impact on the capacity of the
border units to retain the benefits of
specific training programmes or more
generally to take advantage of the
cumulated knowledge of the environment
in terms of social networks, informationgathering techniques and criminal patterns.

How long have you worked at this border
section?
More than 7
years
19%

Less than 1
year
19%

1 - 3 years
25%

3 - 7 years
Among various factors that influence the
37%
effectiveness of a BLO, the level of
communication with counterparts is
certainly one of the most important. One
indicator to help measure the level of communication for a BLO is represented by the
frequency of meetings that each office holds both with the counterparts across the
borders, and with the relevant local and national authorities.
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Picture 4. International check-point Baan Pakkard, at the border between Thailand and
Cambodia

What has emerged from the answers of the officers is that BLOs in Thailand do not
have a practice of conducting regular meetings at district, cross-border or national
level. In fact, the figures reporting the lack of regular meetings between BLOs and
cross-border counterparts (47%), provincial/district authorities (41%) and national
authorities (63%) is a matter of concern. These results partially clash with what
emerges from the interviews with senior BLO officers (See paragraph 3.2, refer to the
question: How often do you communicate with BLO agencies within and across the
border?) from which it would appear that meetings occur with regular and/or monthly
schedules. Further investigation in this regard is therefore necessary to achieve more
clarity.
In terms of the general TOC threats at the border, the participants perceive drugs
trafficking as the most significant threat followed by migrant smuggling and human
trafficking. These results are consistent, even when they are clustered according to the
geographic areas where the information was collected. However, it should be noted
that the relevance given to the second and third options is higher at the border with
Myanmar. In fact, as highlighted in the Ranong Case, an analysis at the level of single
BLOs can bring significantly different results (See Table 1 in the next page).
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Cambodia
border

Myanmar
border

Drug trafficking

4.7

4.8

Smuggling of migrants
In your opinion, which of the
following forms of crime do you
Trafficking of persons
consider most serious for your
Smuggling of timber
border section? Please rank the
options in order of importance.
Smuggling of wildlife
(1: not serious at all; 5: very
Smuggling of hazardous wastes
Tserious; 0 if it does not occur.
Smuggling of ozone depleting
a
substances
b
Table 1. Breakdown of the results from Question 5.5 (Annex II)

3.8

4.4

3.6

4.1

3.3

3.3

3.2

3.2

2.8

2.6

2.8

2.5

International
check points

Local Check
points

Border areas
between
check points

Mixed

Unsure

In order to work on a more effective response to criminal activities at borders,
especially with only limited resources available, it is important to identify common
trafficking paths. For this reason the participants were asked to identify where most
of the smuggling activities are taking place, for example among local border points,
international checkpoints or in the areas between border check points. With the
exception of the hazardous wastes and ODS, whose smuggling activities the
respondents do not seem to be particularly aware, it seems that most of the illegal
activities are conducted in the areas between check points (See Table 2). International
check-points – where most of the licit movements of goods and people normally occur
– seem to be more prone to risks of migrants smuggling. Conversely, local checkpoints – which often are small stations equipped to monitor the transit of small flows –
are more prone to risks of wildlife and timber smuggling.

Trafficking in persons

6%

11%

36%

22%

24%

Smuggling of migrants

11%

14%

36%

29%

10%

Smuggling of wildlife

3%

20%

40%

19%

18%

Smuggling of timber

3%

19%

38%

20%

20%

Smuggling of hazardous waste

3%

8%

20%

9%

60%

Smuggling of ODS

5%

5%

13%

10%

67%

Table 2. Results from Question 5.5: In your opinion, where do you believe
a majority of the items are smuggled across the borders?
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In terms of training, besides asking the participants which are the most urgent training
needs in each of the thematic areas analyzed in the previous sub-sections, the
participants were requested to select the ‘urgency’ of other training programmes (See
Table )

Not needed for
my position

Not needed, I
have already
received
training

Received
training but
require more
advanced
training

Require
training

7.4%

2.9%

13.2%

76.5%

16.4%

9.0%

19.4%

55.2%

7.4%

2.9%

11.8%

77.9%

Field Border Patrolling

20.9%

14.9%

16.4%

47.8%

Transnational Crime
Awareness

13.2%

8.8%

16.2%

61.8%

Computer Training

13.4%

11.9%

23.9%

50.7%

Transnational crime
Investigation
Check Point Antismuggling
Transnational Crime
Intelligence Collection and
Analysis

Table 3. Answers to Question 5.9: What further training do you require to fully
implement your duty in the interdiction and suppression of TOC?

The table above seems to indicate a clear request for training activities on ‘Intelligence
collection and analysis’, as well as on ‘Transnational investigation techniques’. On the
other hand, training courses on ‘Field border patrolling’ seem to be regarded as a
lower priority. Respondents also confirmed that many of them have been exposed to
computer-based training courses (approximately 36%) but more courses are required.
The most likely reason for this being that each BLO is equipped to run Computerbased Training (CBT) Programmes, but at the same time it indicates that equipment is
not utilized to its full potential.
As a further indication of the needs reported in Table 2, when requested to identify the
most useful equipment to conduct their daily activities on crime-detection, the first 3
items chosen by the respondents were: 1) Intelligence database, 2) Illegal Item
Identification Manuals, and 3) Procedure Manuals on encountering illegal activities. 8

8

The full list of items is reported under Question 5.8 in Annex I
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Picture 5. Cambodian migrant workers at the Thai International check-point of Baan Leem

Finally, the respondents were presented with some questions related to level of
integrity and ethical behaviour within a hypothetical scenario as indicated in Table
below.

Imagine that Mr. Y is an old friend of your
colleague Officer JK, working at the border. Mr.
Y is a respectable family man who runs a small
business that entails frequent border crossings.
One day he arrives at the border to cross it with
his minivan, and for the first time he does not
have all of the necessary travel documentation.
He apologizes and invites Officer JK for lunch.
What do you think Officer JK will do?

Let him pass because he knows that
Mr. Y is a respectable person
Let him pass but tells him the next
time he has to bring all of the valid
papers
Make a thorough inspection on Mr.
Y’s minivan and then decide whether
or not to allow him to pass
Refuse him to pass

4.5%

20.9%

26.9%
47.8%

Table 4. Hypothetic scenario presented in Question 5.10

The answers above suggest that in ambiguous situations, the officers’ discretion may
often prevail over the rules and regulations derived from the Law. In particular, 48%
of the respondents think that Officer JK would stop Mr. Y and therefore apply the law
strictly. Conversely, a significant part of the sample think that Officer JK would either
let him pass (25%), or he should apply some degree of diligence (an inspection on the
vehicle) and a large extent of subjectivity before deciding whether or not let him pass
(27%).
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In the follow-up question, where the respondents were asked to choose how they
would react if Officer JK decided to let Mr. Y pass, 52% of them said that they would
not support such decision, while a further 15% claimed that they would report Officer
JK to the supervisor.
Finally, 8 out of 10 participants are not aware on any regulation on receiving
presents/gifts at the border and 90% of them never received any training for this kind
of situation.

3.2. Q&A Sessions
Following the usual practice of the PATROL surveys, after the completion of the
questionnaire, the PATROL team interviewed some selected participants in order to gather a
deeper insight on the work and the challenges of the BLO mechanism. Selected participants
are usually heads of BLOs or senior officials that have contributed to the development of the
BLO mechanism in their respective duty stations.
Question 1: Do you think that in the past 10 years the BLO mechanism has contributed
to strengthen border security?
•

In general all of the interviewed participants agree that the BLO mechanism has
contributed significantly to foster a culture of cooperation among enforcement
agencies within and across borders. It is a mechanism that presents the necessary
flexibility to adapt to the local contexts: for instance in areas where cooperation
among law enforcement agencies was not previously developed, it helped to bring
regularity to the meetings and added an official dimension to such gatherings.
Additionally, in areas where official meetings between enforcement agencies were
already taking place, it fostered a more informal relationship among officials of
different agencies and/or countries.

•

The BLO mechanism also produced some unanticipated results. Officers from BLOs
are at times contacted by local communities to oversee the communications between
villages on both sides of the border that are aimed at addressing specific petty crimes
such as vehicle theft. This is the case at the Thai/Myanmar border. In other cases
enforcement officers support citizens from one country to access health facilities in
another country. This is also the case at the Thai/Cambodia border.

Picture 6. Senior officers during the informal interviews in Chantaburi
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Question 2: What are the main limitations of the BLO mechanism?
Several constraints were identified by the respondents. A summary of the main constraints –
in no particular order – is provided below:
•

Officers working at BLOs have accepted this assignment on top of their regular jobs.
They often do not have any specific incentives to undertake this ‘additional’ work and
they are not provided with budget to conduct operational activities;

•

Staff at the BLO should be more specialized in areas such as intelligence,
administration, cooperation and security;

•

The high rotation of staff at the border is not based on real competencies. Frequently,
officers with sound knowledge of the communities and a deep relationship with
enforcement colleagues are replaced by inexperienced officers;

•

Equipment such as computers, vehicles, radios are often old and/or broken and
computer-based training requires refreshment of its modules to follow the evolution of
crime; and

•

According to the survey participants there was a limited willingness to cooperate from
the side of the neighbouring countries: in Cambodia, the Border Army does not seem
particularly interested to boost further cooperation; in Myanmar, the BLO counterparts
seem to lack sufficient decision making authority to respond in a timely manner.

What do you think of the expansion of the BLO mandate to other forms of TOC beyond
the area of drugs?
•

Unanimously the respondents have welcomed the idea to tackle other border crimes,
starting from the irregular movement of people and finishing with the smuggling of
environmental commodities.

•

Nevertheless, the various officers highlighted that this expansion requires also a
parallel work of consolidation of the basic structure of the BLOs. Some of the
constraints mentioned above need to be addressed.

•

Due to the current funding constraints, some officers have suggested that the new
PATROL training packages on TOC should be tailored on the specific needs of each
region. For instance, a hot-spot for drug trafficking should first of all receive
specialized training on drug trafficking

•

It was also suggested that training programmes should be delivered to BLO pairs, i.e.
to officers on both sides of the border.

How often do you communicate with BLO agencies within and across the border?
•

Respondents from both border areas report regular monthly meetings at district and
provincial level with other BLO agencies. Meetings with counterparts from the
neighbouring countries take place quite often, whenever the need arises. Yet, it should
be taken into consideration that enforcement agencies within and across the border do
meet at certain intervals as a physiological function of the operational work. Therefore
it is difficult to determine whether some meetings can be attributed to the effect of the
BLO mechanism or to the normal and regular functioning of the law enforcement.

•

Most of the meetings with counterparts from Cambodia and Myanmar are financially
supported by Thailand, even when such meetings take place in Cambodia or
Myanmar. More recently, due to political instability in Myanmar and the flow of
17

migrants towards Thailand, the visits from officer coming from Myanmar to Thailand
have become less frequent.
How can PATROL contribute to the work of the BLO?
•

PATROL should bring the work of the BLOs to the attention of the central authorities
and solicit further support (staff and budget). Moreover, the PATROL project should
provide training programmes and equipment.

Which other agencies would you suggest to include in the BLO mechanism?
•

The most important agencies to include for the future success of the BLOs are the
Military, the Navy/Marines and the Border Patrol Police.

•

At the same time, it is recommended to seek synergies with the Thai Border
Committees.
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4. Lessons learned and recommendations for future surveys
After careful evaluation of the recommendation from previous surveys conducted in
Cambodia and Viet Nam, and based on the results of the survey in Thailand, some
adjustments are recommended for future surveys in other countries:
LESSONS LEARNED


The overall quality of the questionnaires, the translation and the layout have been well
received by the participants; only some minor suggestions have been made by the
participants concerning the language of some questions;



Few participants expressed some discomfort in answering questions related to areas in
which they are not directly involved;



The composition of the sample is crucial to design reliable baselines which will allow
comparisons over time.
RECOMMENDATIONS



The purpose and the spirit of the survey should always be clearly spelled out before the
questionnaires are distributed; and



Some prescriptive criteria should be drawn and shared with government counterparts
before the selection of the participants to the survey. For example it must be ensured that
all targeted BLOs are evenly represented and that a minimum number of relevant agencies
are involved in the survey.

Picture 7. International check-point in Baan Leem between Thailand and Cambodia
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Picture 8. Group picture in Chiang Rai

Picture 9. Group picture in Chantaburi
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บทสรุป
รายงานนี้ ไดสรุปถึงขอคนพบที่สําคัญเกี่ยวกับการสํารวจการประเมินความตองการในการฝกอบรม ซึ่ง
ดําเนินการโดย UNODC และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตลอดจนหนวยงาน UNEP, FREELAND
และ TRAFFIC ระหวางวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2553 การสํารวจครั้งนี้ ดําเนินการเพื่อใหความ
สนับสนุนการดําเนินงานและการตรวจติดตามโครงการ ‘ความเปนหุนสวนตอตานอาชญากรรมขาม
ชาติผานองคกรบังคับใชกฎหมายระดับภูมิภาค (Partnership Against Transnational Crime through
Regional Organized Law Enforcement -PATROL)’ ซึ่งสนับสนุนโดย UNODC
คําตอบที่สําคัญโดยสรุป ซึ่งไดจากเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายทัง้ 68 ทาน ที่ปฏิบัติงานบริเวณ
พรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาและเมียนมารมีดังตอไปนี้:
- การลักลอบเขาเมืองของผูยายถิ่นและการคามนุษยในประเทศไทยนั้น สวนใหญจะเกีย่ วกับการ
ใชแรงงานของเพศชายและการแสวงผลประโยชนทางเพศจากเพศหญิง บทบาทของผูลักลอบ
นําบุคคลเขาเมืองนั้นมีความสําคัญยิ่งสําหรับผูยายถิ่นที่ไมเปนไปตามขัน้ ตอนปรกติ
- ประเทศไทยไมเพียงแตจะเปนประเทศปลายทางสําหรับการลักลอบเขาเมืองของผูยา ยถิ่นและ
การคามนุษยอยางที่ผูคนทั่วไปเขาใจกันเทานั้น แตผตู อบแบบสอบถามยังไดเนนใหเห็นถึง
บทบาทของประเทศไทยในการเปนประเทศพักพิงและประเทศตนทาง
- ปญหาขางตนนั้นรายแรงเปนพิเศษในจังหวัดระนอง ซึ่งไดพบหลักฐานของการลักลอบคา
สัตวปาและไมเชนกัน
- การลักลอบขามแดนโดยทัว่ ไปแลวมักจะเกิดขึ้นในบริเวณขามแดนอยางไมเปนทางการซึ่งอยู
ระหวางดานตรวจ
- ยาเสพติดสังเคราะห ถือวาเปนยาเสพติดที่มกี ารคามากที่สุด
- ในบรรดาของปาตางๆ สายพันธุที่มีการลักลอบคามากที่สุดไดแก กลวยไม (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กับกัมพูชา) และตัวนิ่ม (โดยเฉพาะอยางยิง่ กับเมียนมาร)
- ความเคลื่อนไหวของของเสียที่เปนอันตรายและสารทําลายโอโซนนั้นพบไดนอยในจุดขาม
แดนทางบก
- ไดมีการบงชี้ถงึ ความตองการเรงดวนในการฝกอบรมในสวนของการรวบรวมและวิเคราะห
ขาวกรอง รวมทั้งการสืบสวนอาชญากรรมขามชาติ
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1. คํานํา
1.1. ความเปนมาและบริบท – โครงการ PATROL
โครงการ PATROL มุงที่จะขยายความรวมมือขามเขตแดนในการตอสูกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ
(Transnational Organised Crimes -TOC) โครงการนี้ ไดมุงเปาหมายโดยเฉพาะไปที่ความเคลื่อนไหวขาม
แนวพรมแดนโดยผิดกฎหมายสําหรับยาและสารตั้งตนซึ่งนําไปผลิตสารเสพติด มนุษย ผูยายถิ่น สัตวปา ไม
สัก สารทําลายโอโซน (Ozone Depleting Substances -ODS) และของเสียที่เปนอันตราย
UNODC เปนผูเริ่มดําเนินโครงการโดยความรวมมือกับ UNEP, TRAFFIC และมูลนิธิฟรีแลนด
(Freeland)
โครงการนี้ มุงทีจ่ ะเสริมสรางความรวมมือขามพรมแดนโดยอาศัยกลไกของสํานักงาน
ประสานงานพรมแดน (Border Liaison Office -BLO) ซึ่งเริ่มนํามาใชในประเทศไทยครั้งแรกเมือ่ พ.ศ. 2542
โดยเปนสวนหนึ่งของบันทึกความเขาใจวาดวยการควบคุมยาเสพติด ซึ่งไดลงนามใน พ.ศ. 2537 โดยประเทศ
ตางๆ 6 ประเทศ ในอนุภูมภิ าคลุมแมน้ําโขงและ UNODC
แนนอนวาประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสําคัญสําหรับกลไกของสํานักงานประสานงาน
พรมแดน (BLO) ดังที่ไดเห็นจากขอเท็จจริงที่วา ประเทศไทยมีจํานวนของ BLO สูงสุด (ทั้งหมด 18 แหง)
โดยไดนําไปใชทั่วบริเวณพรมแดนระหวางไทยกับเมียนมาร (5 แหง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (8 แหง) และกัมพูชา (5 แหง) กวาครึ่งหนึ่งของสํานักงานประสานงานพรมแดนเหลานี้ไดรับความ
สนับสนุนทางการเงินจากประเทศไทยซึ่งไดสงเสริมการมีสวนรวมระดับทวิภาคีกับกัมพูชาและลาวในการที่
จะเปดสํานักงานแหงใหม ถึงแมจะไมไดรับความสนับสนุนดานการเงินและวิชาการจากโครงการที่นําโดย
UNODC ก็ตาม
เนื่องจากหนาที่ขั้นตนของสํานักงานประสานงานพรมแดนนี้เกีย่ วของกับการควบคุมยาเสพติด
ผู
ประสานงานโครงการในประเทศไทยในชวง 11 ปแรกที่ดําเนินโครงการไดแกสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) อยางไรก็ตาม BLO ไดรับการเสนอใหดําเนินบทบาทที่กวางขึ้น
ภายใตการจัดทําโครงการ PATROL ดังนั้นสํานักงานประสานงานชัว่ คราวไดรับมอยหมายใหอยูภ ายใตกรม
สอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุติธรรม
โครงการนี้คาดวาจะไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากรัฐบาลไทยในชวงไตรมาสที่สองของ พ.ศ. 2554
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1.2. วัตถุประสงคของการสํารวจ
วัตถุประสงคของการสํารวจมีสองดาน:
- เพื่อประเมินความตองการดานการฝกอบรม (Training Needs Assessment -TNA): การสํารวจได
สรางขอมูลในระดับของการรับรู
ความตองการในการฝกอบรม และชองวางดานความรูของ
เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายของ BLO ในสวนทีเ่ กี่ยวกับยาเสพติดและสารตั้งตนสําหรับผลิต
ยาเสพติด การคามนุษย การลักลอบนําคนเขาเมือง สารทําลายโอโซน (ODS) สัตวปาและไม และ
การทิ้งของเสียที่เปนอันตราย ผลที่ไดจะนํามาใชเพือ่ ออกแบบโครงการฝกอบรมและแผนการให
ความชวยเหลือเชิงวิชาการสําหรับแตละประเทศโดยเฉพาะ
- เพื่อใชเปนเสนฐาน: การประเมินระดับความเขาใจและศักยภาพในปจจุบัน จะชวยสรางเสนฐานเพื่อ
จะใชวัดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผานไป
และประสิทธิภาพของกิจกรรมในโครงการในสวนที่
เกี่ยวกับความรู/ ความเขาใจ และศักยภาพในการดําเนินโครงการที่ดีขึ้น
รายงานฉบับนี้ ไดอธิบายถึงผลที่สําคัญของการสํารวจซึ่งดําเนินการโดยทีมงานโครงการ PATROL ใน
ประเทศไทย ระหวางวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ในบริเวณพรมแดนระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา
และไทยกับเมียนมาร

2. วิธีการดําเนินงาน
การสํารวจในประเทศไทยนัน้ ยึดตามการใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางซึ่งไดกระจายไปในกลุม
เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายจํานวน 68 ทานจาก BLO 10 แหง รวมทั้งเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายระดับ
จังหวัดอื่นๆซึ่งเชื่อมโยงกับ (แตไมไดขึ้นอยูโดยตรงกับ) BLO (โปรดดู ภาพ 1) หลังจากแบบสอบถาม ได
จัดใหมีชวงใหถามและตอบคําถาม เพื่ออธิบายถึงการสํารวจในบางแงมุม
แบบสอบถามที่มีโครงสรางนั้น ไดกลาวถึงหัวขอหลัก 5 ประการดังตอไปนี้ :
1) การลักลอบพาบุคคลเขาเมืองและการคามนุษย
2) ยาเสพติดและสารตั้งตนสําหรับผลิตยาเสพติด
3) การลักลอบคาสัตวปาและไม
4) การลักลอบคาสารทําลายโอโซน (ODS) และของเสียที่เปนอันตราย
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5) การดําเนินงาน การฝกอบรม และความซื่อสัตย
ไดมีการออกแบบสํารวจในรูปแบบที่สมบูรณในตัวเอง และใชคําถามปลายปด (คําถามแบบปรนัยและ
คําถามแบบลิเคิรดสเกล (Likert scale)) เชนเดียวกับคําถามปลายเปดเพื่อประเมินความรูข องผูตอบ
แบบสอบถาม1 ในแตละดาน แบบสอบถามนั้นจะไดรับการแปลเปนภาษาไทย เจาหนาที่แตละคน จะตอง
ทําแบบสอบถามมาตรฐานใหเสร็จ
ไมวาจะมีพื้นฐานและความชํานาญ
โดยเฉพาะแบบใดก็ตาม เพื่อที่จะ
ประเมินความเขาใจพื้นฐานหรือ
มุมมองที่มีตอองคกรอาชญากรรม
ขามชาติ (TOC) หลักที่สํารวจ
รายการคําถามและคําตอบที่
สมบูรณ ไดแสดงไวในภาคผนวก
I
แบบสอบถามนี้ สวนใหญ
ไดมาจากบทเรียนที่ไดรับและขอ ภาพ 1. ผูเขารวมการสํารวจ ในขณะที่ดําเนินการสํารวจในจังหวัดเชียงราย
สเนอแนะจากแบบสอบถามที่ไดจัดทําในกัมพูชาระหวางวันที่ 24-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และในเวียดนาม
ระหวางวันที่ 17-20 สิงหาคม พ.ศ. 2553
นอกจากจะกรอกแบบสอบถามแลว ตัวแทนบางทานยังไดรับการสัมภาษณในรูปแบบของการสนทนา
อยางไมเปนทางการ เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองโดยทัว่ ไปที่มีตอ ความสําคัญของ BLO สําหรับความ
มั่นคงบริเวณพรมแดน ซึ่งรวมถึงคําถามเกีย่ วกับการขยายหนาที่ของ BLO อุปสรรคที่สําคัญในการทํางาน
มาตรการสนับสนุนสําหรับ BLO และบทบาทของชุมชนที่เกีย่ วกับความมั่นคงและการบังคับใชกฎหมาย
บริเวณพรมแดน
2.1. สถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
จากแบบสอบถามทั้ง 68 ฉบับที่ไดรวบรวม ผูตอบแบบสอบถาม มาจาก BLO ตางๆ 10 แหง หรือจาก
สํานักงานอื่นๆในระดับจังหวัด เนื่องจากตัวแทนระดับจังหวัดของสํานักงานปองกันและปราบปราม
1

คําถามนั้น ไมจําเปนตองมุงที่จะประเมินระดับความรูในหัวขอเฉพาะ แตนาจะเปนความเขาใจถึงมุมมองเกี่ยวกับแนวโนม
ดานอาชญากรรมในกลุมเจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย
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ยาเสพติดบางสวนมีหนาที่รับผิดชอบตองานของ BLO หลายแหง ภาพ 1 จึงประกอบไปดวยหัวขอ ‘BLO
หลายแหง’
ตัวอยางของเจาหนาที่ที่ไดรับเลือกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (จุดติดตอระดับชาติสําหรับโครงการ
PATROL ) ตามรายการของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของซึ่ง UNODC ไดใหไว โดยมีเปาหมายเพื่อใหไดตวั แทนจาก
หนวยงานทองถิ่นซึ่งทํางานในสวนสําคัญแตละสวนภายใตโครงการ PATROL (เชน การลักลอบนําคนเขา
เมือง การคามนุษย ยาเสพติดและสารตั้งตนเพื่อผลิตยาเสพติด สัตวปา และสารทําลายโอโซน/ของเสียที่เปน
อันตราย) ตัวแทนจะฝายตางๆ 10 ฝาย ซึ่งสวนใหญจะทํางานอยู ณ บริเวณพรมแดน หรือในระดับจังหวัด
ไดเขารวมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ในประเทศไทย
(ผูเขารวมการสํารวจแยกตามสถานปฏิบัติงาน รวม : 68 คน)
Participants by duty station
Total: 68
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แมสาย แมสอด เชียงแสน เชียงของ ระนอง บานหาดเล็ก โปงน้ํารอน ชองจอม ชองสะงํา อรัญประเทศ BLO
หลายแหง ที่อื่นๆ
สัญลักษณภาพ 1. องคประกอบของกลุมตัวอยางแยกตามสถานปฏิบตั ิงาน
การสํารวจไดดําเนินโดยผานทางการสัมนาเชิงปฏิบัติการสองครั้ง ไดแก:
- จันทบุรี (17 ธันวาคม พ.ศ. 2553): มีผูเขารวมสัมนา 30 ทาน ซึ่งเปนตัวแทนจากเจาหนาที่บังคับใช
กฎหมาย 3 ทาน ซึ่งเชื่อมโยงกับ BLO 5 แหง2 ในบริเวณพรมแดนระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา
- เชียงราย (21 ธันวาคม พ.ศ. 2553): มีผูเขารวมสัมนา 38 ทาน ซึ่งเปนตัวแทนจากเจาหนาที่บังคับใช
กฎหมายซึ่งเชือ่ มโยงกับ BLO 5 แหง3 ในบริเวณพรมแดนระหวางประเทศไทยกับเมียนมาร
2

บานหาดเล็ก โปงน้ํารอน ชองจอม ชองสะงํา อรัญประเทศ
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การสัมนาทั้งสองครั้งนี้ไดดําเนินการเปนภาษาไทย
2.2. ขอจํากัดของตัวอยางและวิธีการ
ประเทศไทยไดใชสํานักงานประสานงานพรมแดน (BLO) 18 แหง รวมกับกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมาร จากทรัพยากรที่มีจํากัด แบบสํารวจนีจ้ ึงไมสามารถครอบคลุม
สํานักงานดังกลาวไดทั้งหมด ดังนั้น จึงมีการตัดสินใจที่จะมุงเนนไปที่ BLO 10 แหง บริเวณพรมแดน
ระหวางไทยกับกัมพูชาและเมียนมาร เหตุผลสําคัญสําหรับการเลือกเชนนี้ ถูกเชือ่ มโยงกับขอเท็จจริงที่วา
รัฐบาลของประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมาร ตางก็ไดรับรองโครงการ PATROL หรือไดแสดงความสนใจ
อยางนาเชื่อถือในโครงการริเริ่มนี้
ในขณะที่ความกาวหนาในการอนุมตั ิโครงการในสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นยังคงลาชา ดังนั้น จึงไดตัดสินที่จะเลื่อนการสํารวจเพื่อประเมินโครงการใน
ลาวออกไปอีก จนกวารัฐบาลจะแสดงใหเห็นถึงความเต็มใจที่จะเปนสวนหนึ่งของโครงการระดับภูมิภาคนี้
ถึงแมวาขนาดของกลุมตัวอยาง (ผูเขารวม 68 คน) ถือวาเพียงพอสําหรับจุดมุงหมายของการสํารวจนี้
แลว แตการเปนตัวแทนที่ไมเทาเทียมกันจาก BLO แตละแหงและจากหนวยงานตางๆนั้นยังไมนาพอใจนัก
เชน บริเวณพรมแดนตางๆแตละแหง อาจสงเจาหนาที่มาเปนตัวแทนตัง้ แต 2 คน จนถึง 13 คน ยิ่งไปกวานั้น
ผูเขารวมการสํารวจ 5 คน ไมอาจเชื่อมโยงโดยตรงไดกับงานที่แทจริงของ BLO4
ในระดับของการเปนตัวแทนหนวยงาน เปนที่สังเกตวา กองทัพบริเวณพรมแดนนั้นมีตัวแทนเขารวม
การสํารวจนอยเกินไปอยางแนนอน เมื่อพิจารณาถึงบทบาทในการตรวจหาและยับยัง้ อาชญากรรมขามเขต
แดน นอกจากนี้ ยังอาจตั้งขอสังเกตในลักษณะเดียวกันไดกับกองทัพเรือ ซึ่งไมมีตัวแทนอยูเลย

3

แมสาย แมสอด เชียงแสน เชียงของ ระนอง
4
อยางไรก็ตาม ไดมีการตัดสินใจที่จะพิจารณาถึงคําตอบของพวกเขา เนื่องจากไดแสดงมุมมองของเจาหนาที่ในระดับอําเภอ
และจังหวัด ซึ่งมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการปราบปรามกิจกรรมผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวของกับอาชญากรรมขามพรมแดน
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Participants by agency
Total: 68

Department of
Labour Protection
and Welfare

Border Army
Customs

Provincial Police

Department of
Special
Investigations
(MoJ)

Provincial Anti
Narcotics Police

Dep. Special
Investigations on
HT

Other

ONCB Regional

Immigration
Min. Nat.
Resources and
Env.

Ministry of
Interior

(คําบรรยายภาพ) ผูเขารวมแยกตามหนวยงาน ทั้งหมด 68 คนกรมคุมครองแรงงานและสวัสดิการสังคม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษวาดวยการคามนุษย กองตรวจคนเขาเมือง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด อื่นๆ
ตํารวจตอตานยาเสพติดระดับจังหวัด ตํารวจระดับจังหวัด ทหารตระเวณชายแดน ศุลกากร

3. สิ่งสําคัญที่คนพบ
ตอนนี้ จะแสดงถึงภาพรวมโดยสรุปของสิ่งสําคัญที่คนพบจากการประเมินในประเทศไทย โดยเริ่มตาม
ประเด็นหัวขอ แลวจึงแยกตามตําแหนงทางภูมิศาสตร ผลของการสํารวจฉบับสมบูรณไดแสดงไวใน
ภาคผนวก I
3.1. สิ่งที่คนพบบางประการตามประเด็นหัวขอ
การลักลอบนําบุคคลเขาเมืองและการคามนุษย
การเขาใจถึงความแตกตางระหวางการลักลอบนําบุคคลเขาเมืองและการคามนุษยเปนสิ่งที่สําคัญ
อยางยิ่งหากเจาพนักงานที่ทาํ งานอยูแนวหนาจะตองตรวจหาอาชญากรรมและใหความชวยเหลือ
อยางเพียงพอแกเหยื่อ
ผูตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ไดแสดงถึงความเขาใจในระดับที่เหมาะสมตอความแตกตางระหวางการ
ลักลอบนําบุคคลเขาเมืองและการคามนุษย ทั้งยังไดแสดงถึงความสามารถที่จะรับรูถึงอาชญากรรม
ในตัวอยางสถานการณสมมติตางๆ ผูตอบแบบสอบถามจํานวนครึ่งหนึ่งเคยตองรับมือกรณีลักลอบ
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นําบุคคลเขาเมือง ในขณะทีม่ ีเพียง 1 ใน 5 ของผูตอบแบบสอบถาม ที่เคยมีประสบการณในคดีคา
มนุษยมากอน อยางไรก็ตาม ดังที่ไดระบุไวตอไปนี้ ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงถึงความสนใจ
อยางชัดเจนทีจ่ ะเสริมสรางความเขาใจในหัวขอเหลานี้
ผูเขารวมการสํารวจมองวา ประเทศไทยเปนประเทศปลายทาง และ/ หรือ ประเทศพักพิงที่สําคัญ
สําหรับการลักลอบนําบุคคลเขาเมืองและเหยื่อของการคามนุษย ประมาณรอยละ 27 ของผูตอบ
แบบสอบถาม ยังเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศตนทางเชนกัน ขอมูลดังกลาว ดูเหมือนวาจะ
ขัดแยงกัน เนื่องจากโดยผลของการศึกษาอื่นๆซึ่งแสดงวา ประเทศไทยเปนประเทศตนกําเนิดที่
สําคัญสําหรับการคามนุษย แตไมใชสําหรับการลักลอบนําบุคคลเขาเมือง
จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม การยายถิ่นแบบที่ผิดปรกติที่สุดเกิดขึ้นดวยความชวยเหลือของผู
ลักลอบนําบุคคลเขาเมือง (รอยละ 83) และผานเสนทางขามแดนอยางไมเปนทางการ (รอยละ 67)
ควรสังเกตวา ในกรณีของระนอง (โปรดดูกรอบ X) บริเวณพรมแดนดานใตที่ตดิ กับเมียนมาร มี
การรายงานวา รอยละ 40 ของการยายถิ่นโดยผิดกฎหมายนั้นเกิดขึ้นทางเรือ
การคามนุษยรปู แบบที่พบไดมากที่สุด ปรากฎวาเกี่ยวของกับการคามนุษยเพศชายเพื่อใชแรงงาน
กรณีดังกลาวดูเหมือนจะเห็นไดชัดยิ่งขึ้นในกลุมผูตอบแบบสอบถามที่ทํางานบริเวณพรมแดนที่ติด
กับกัมพูชา ในขณะที่ผูที่ทํางานบริเวณพรมแดนที่ตดิ กับเมียนมาร จะพบวา การคามนุษยเพศหญิง
เพื่อฉกฉวยผลประโยชนทางเพศนั้นถือวาเปนเรื่องธรรมดา
1 ใน 3 ของผูตอบแบบสอบถาม ไมเคยไดรับการฝกอบรมใดๆในเรื่องนี้ ในขณะที่ความตองการใน
การฝกอบรมโดยทัว่ ไปนัน้ จะเกีย่ วของกับ: i) ความแตกตางระหวางการลักลอบนําบุคคลเขาเมือง
และการคามนุษย ii) กฎหมายระดับประเทศที่เกี่ยวของ และ iii) การบงชี้ถึงเอกสารปลอม

ภาพ 2. แรงงานรายวันชาวกัมพูชาในพรมแดนฝง ไทย
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กรณีของจังหวัดระนอง :
เมื่อเปรียบเทียบกับ BLO อื่นๆที่อยูบริเวณพรมแดนระหวางไทยกับเมียนมาร BLO ในระนองนัน้ อยูทาง
ภาคใตของประเทศไทย โดยเลียบไปกับอาณาบริเวณชายฝงอันดามันทางตอนใตของเมียนมาร ระนองเปนที่
รูจักในดานของการประมงและการเปนเมืองทาทางการคา ทั้งยังเปนจังหวัดที่มภี ูเขาและปาไมมากมาย
ระนองเปนประตูสําคัญสูประเทศเมียนมาร แตสื่อและหนวยงานทองถิน่ มักจะรายงานถึงการเคลื่อนไหวที่
ผิดกฎหมายของผูยายถิ่นและโภคภัณฑตางๆเทานั้น
ผลของการสํารวจครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ในบรรดาเจาหนาที่ทั้งหมดทีส่ ัมภาษณ จากกัมพูชา เวียดนาม และ
ไทย (เกือบ 240 คน) มีเพียงผูที่มาจากระนองเทานั้น ที่ไดระบุถึง การลักลอบนําคนเขาเมือง วาเปน
อาชญากรรมที่รายแรงที่สุดในบริเวณพรมแดน หลักฐานนี้ เสริมดวยขอเท็จจริงที่วา อาชญากรรมที่รุนแรง
มากที่สุดเปนอันดับสอง ไดแก การคามนุษย รวมทั้งสิ่งที่มักจะไดรับการรายงานวาเปนอาชญากรรมที่รุนแรง
ที่สุดในบริเวณพรมแดนในทองที่อื่นๆซึ่งมีการสํารวจ เชน การคายาเสพติด ยิ่งไปกวานัน้ เมื่อเจาะจงถาม
วา พวกเขาเห็นวาการคายาเสพติดเปนอาชญากรรมที่รายแรงกวาอาชญากรรมขามชาติประเภทอืน่ ๆหรือไม
รอยละ 46 ของผูตอบแบบสอบถามตอบวา ‘ไม’ – ซึ่งเปนผลที่สูงอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจ
ครั้งที่ผานๆมา
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด (รอยละ 100) รายงานวา การยายถิ่นโดยผิดกฎหมาย เกิดขึ้นโดยไดรับความ
สนับสนุนอยางจริงจังจากผูท ี่ลักลอบนําบุคคลเขาเมือง การลักลอบนําบุคคลเขาเมืองนั้น เกิดขึ้นดวยการ
หลีกเลี่ยงดานตรวจที่เปนทางการ . (รอยละ 50) และโดยทางเรือ (รอยละ 40) และมากกวาในสวนอื่นๆ
ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ประเทศไทยไมไดเปนเพียงประเทศพักพิง/ ประเทศปลายทาง ของการคามนุษย
และการลักลอบนําบุคคลเขาเมืองเทานั้น แตยังเปนประเทศตนทางดวย และยิ่งกวาในสวนอื่นๆ ผูตอบ
แบบสอบถามจากระนอง ไดเนนถึงการคามนุษยเพศชาย
จากการสัมภาษณโดยตรงกับผูตอบแบบสอบถามจากจังหวัดระนอง ปรากฎวาการปลอมแปลงเอกสารการ
เดินทางไมใชวิธีการที่ใชทวั่ ไปเพื่อหลบหลีกนโยบายตรวจคนเขาเมือง
ตามความจริงแลว
การออก
ใบอนุญาตใหเขามาอยูในบริเวณจังหวัดเปนเวลา 7 วันนั้นแทบจะไมมีขอจํากัด และโดยทัว่ ไปก็ไดใหกับผู
ยื่นคําขอทุกคนอยูแลว ดังนั้น ประเด็นทีน่ าเปนหวงสําหรับเจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมืองคือ ทําอยางไรจึงจะมิ
ใหมีผูยายถิ่นอยูเกินกําหนด นอกจากนี้ ยังพึงสังเกตวา ภาคสวนเกษตรกรรมที่เติบโตอยางรวดเร็วในบริเวณ
นี้ ทําใหเกิดความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นอยางมาก
ตํารวจตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย ไดประชุมรวมกับกองกําลังทหารตรวจคนเขาเมืองของเมียนมารป
ละสองครั้ง เพื่อจุดประสงคในการประสานงาน ความถี่ดังกลาวดูเหมือนจะไมเพียงพอตอการจัดการกับ
ปญหาการหลัง่ ไหลของผูยายถิ่นจํานวนมากเชนนี้
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ผูตอบแบบสอบถามจํานวนคอนขางมาก (รอยละ 62) รายงานวาเคยเผชิญกับกรณีลกั ลอบคาสัตวปาหรือไม
ปา5 ในขณะที่ยังไมมีใครไดพบกับกรณีของการลักลอบคาสาร ODS หรือของเสีย ทั้งนี้ ตรงกันขามกับ
การคายาเสพติด การลักลอบนําคนเขาเมือง การลักลอบคาสัตวปาและไม ดูเหมือนวาจะเกิดขึ้นบอยครั้งทาง
เรือ และโดยสวนใหญแลว จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่อยูระหวางดานตรวจ ซึ่งชวยอธิบายไดวา เพราะเหตุใด เมื่อ
เทียบกับผลระดับประเทศแลว ผูตอบแบบสอบถามจากระนองจะเชือ่ มั่นมากกวา วาการที่มีเรือเพิ่มขึ้น จะ
ชวยใหพวกเขาสามารถตรวจพบการประกอบอาชญากรรมมากขึ้น
นอกจากนี้ สิง่ ที่นาสนใจคือ พบวากรณีลักลอบคาเสือ (หรืออวัยวะของเสือ) เกิดขึ้นในบริเวณนี้มากกวาใน
บริเวณอืน่ ๆที่มีการสํารวจ
การลักลอบคายาเสพติดและสารตั้งตนสําหรับผลิตยาเสพติด
เกือบ 2 ใน 3 ของผูตอบแบบสอบถาม เคยจัดการกับกรณีที่เกีย่ วของกับการลักลอบคายาเสพติดมา
กอน (รอยละ 62) แตมีผูตอบแบบสอบถามเพียงครึ่งเดียว ที่เคยจัดการกับกรณีของสารตั้งตน
สําหรับผลิตยาเสพติด (รอยละ 34) ดังนั้น การรูถึงความแตกตางระหวางยาเสพติดกับสารตั้งตนเพือ่
ผลิตยาเสพติด จะเปนจุดออนสวนหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามหลายคน ขอเท็จจริงที่วา เมื่อไดรบั
การขอใหชี้ถึงสารตั้งตนสําหรับผลิตยาเสพติดจากรายชื่อสารที่ใหมา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน
รอยละ 40 ไดเลือกเมธแอมเฟตามิน มอรฟน โคเคน หรือแคนนาบิส อยูในหมวดสารตั้งตน ซึ่งเปน
การเนนย้ําถึงประเด็นขอจํากัดที่เคยจัดการกับกรณีของสารตั้งตน (34%)
สําหรับการผลิตและการลักลอบคายาเสพติดนั้น ภาพซึ่งเกิดจากคําตอบของผูตอบแบบสอบถามนั้น
ซับซอน
ในขณะที่ประเทศไทยนัน้ สวนใหญจะถือวาเปนประเทศพักพิง และ/หรือ ประเทศปลายทางสําหรับ
ยาเสพติด แตผูตอบแบบสอบถามจํานวนรอยละ 23 ซึ่งถือวาเปนจํานวนที่มีนยั สําคัญกลับคิดวา
ประเทศไทยเปนผูผลิตยาเสพติด ยาเสพติดสังเคราะหนั้น ถือวาเปนยาเสพติดที่มกี ารลักลอบคามาก
ที่สุด
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสังเกตวา ผูตอบแบบสอบถามจากพรมแดนฝงที่ติดกับเมียนมาร ไดรายงาน
ถึงคดีของฝนและเฮโรอีนสูงกวา
เมือ่ เทียบกับผูตอบแบบสอบถามจากพรมแดนบริเวณที่ติดกับ
กัมพูชา

5

ในแงของการลักลอบคาของปา สายพันธุที่พบมากที่สุดคือตัวนิ่ม (pangolins) และกลวยไม
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ในบริเวณทั้งสอง ดูเหมือนวา จะมีการลักลอบคายาเสพติดเปนสวนใหญโดยกองทัพมดหรือผู
ขนสงทางเทา และโดยผานทางจุดตรวจที่ไมเปนทางการ ในกรณีของบริเวณพรมแดนที่ติดกับ
เมียนมาร ดูเหมือนวาจะมีการขนสงยาเสพติดโดยซอนมาในยานพาหนะ
มีเพียงรอยละ 11 ของผูตอบแบบสอบถาม ที่ไดรับการฝกอบรมอยางเปนทางการเกีย่ วกับการบงชี้
สารตั้งตนยาเสพติด ดังนั้น เมื่อถูกขอใหบง ชี้ถึงสารตั้งตนยาเสพติดจากรายชื่อที่ใหมา ผูเขารวม
ตอบแบบสอบถามรอยละ 40 จึงตอบดวยความเขาใจผิด โดยเลือกเมทแอมเฟตามีน มอรฟน โคเคน
และแคนาบิส (คําถาม 2.2 ในภาคผนวก I)
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคยไดรับการฝกอบรมที่เกี่ยวกับยาเสพติดและสารตั้งตนยาเสพติด
ซึ่งสวนใหญจะเปนการฝกอบรมที่เกี่ยวกับกฎหมายระดับประเทศ (รอยละ 26) มีเพียง 1 ใน 4 ของ
ผูตอบแบบสอบถาม ที่สามารถบงชี้อยางถูกตองถึงมาตราของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งจําแนก
ระเบียบวิธีการทางอาญาออกจากการลงโทษทางฝายบริหาร
ดังนั้น การฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายระดับประเทศ จึงถือวาเปนความจําเปนอยางเรงดวนทีส่ ุด
สําหรับผูตอบแบบสอบถาม ตามดวยการฝกอบรมเกี่ยวกับการบงชีย้ าเสพติดและเทคนิคการคนหา
ยาเสพติด

ภาพ 3. สถานที่ตั้ง BLO ในแมสาย (2 กม. จากพรมแดนที่ติดกับพมา)
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การลักลอบคาของปาและไม
เกือบครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถาม ไดเคยพบกับกรณีของการลักลอบคาของปาและ/หรือ ไม
ถึงแมวากรณีดงั กลาวดูเหมือนจะถูกมองวาเปนกรณีที่ “เกิดขึ้นไมบอยนัก” อยางไรก็ตาม พบวา
จํานวนผูตอบแบบสอบถามที่ไดรายงานวาเคยพบกรณีของการลักลอบคาของปา และ/หรือ ไม ได
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในจังหวัดระนอง (โปรดดูกรอบขางตน)
สัตวที่มีการลักลอบคามากที่สุด ไดแกตวั นิ่ม ในบริเวณพรมแดนพมา โดยเฉพาะในบริเวณแมสาย
และเชียงแสน สวนพืชทีม่ ีการลักลอบคามากที่สุด ไดแก กลวยไม ในบริเวณพรมแดนที่ตดิ กับ
กัมพูชา6
เมื่อเปรียบเทียบผลของคําตอบจากผูรวมตอบแบบสอบถามในบริเวณพรมแดนที่ติดกับกัมพูชา กับ
ผูตอบแบบสอบถามบริเวณพรมแดนที่ตดิ กับเมียนมาร ฝายหลังดูเหมือนจะชีใ้ หเห็นถึงการคาเสือ
และหมีมากกวาเล็กนอย ซึ่งกรณีดังกลาวดูเหมือนจะเกิดขึ้นที่อําเภอแมสาย ซึ่งผูตอบแบบสอบถาม
ไดสังเกตถึงการเคลื่อนไหวของเสือ และ/หรือ หมี บอยกวา เมื่อเปรียบเทียบกับผูตอบแบบสอบถาม
จากบริเวณอื่น ในอําเภอแมสาย การคากลวยไมยังถือวาเปนเรื่องทีพ่ บไดทวั่ ไปมากกวา เมื่อเทียบ
กับบริเวณขางเคียง
กวารอยละ 60 ของผูตอบแบบสอบถาม ไดชี้ใหเห็นถึงคําจํากัดความที่ถูกตองของ CITES7 และรอย
ละ 73 ของผูตอบแบบสอบถาม รูวาจําเปนตองไดรับใบอนุญาต/ ใบรับรอง เพื่อคาขายสัตวปาและ
พืชปา เมื่อตรวจพบการสงสินคาที่ตองสงสัยวาจะมีสัตวปารวมอยู ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
จะติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งตามคําตอบของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 34)
ไดแก กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สองในสามของผูตอบแบบสอบถาม คิดวาใบอนุญาต/ ใบรับรอง คือสิ่งจําเปนในการคาไม แตมี
เพียงรอยละ 19 ที่พบวามีการคาไมเปนประจํา เชน เดือนละครั้ง หรือสัปดาหละครั้ง ผูตอบ
แบบสอบถามไมไดระบุถึงหนวยงานเพียงหนวยงานเดียว วาเปนหนวยงานที่เกี่ยวของในการตัดสิน
ถึงความถูกตองตามกฎหมายของไมนั้น ตามความจริงแลว ถาเกิดการขนสงที่นาสงสัย คนเหลานี้
จะติดตอกรมปาไม (รอยละ 25) กระทรวงสิ่งแวดลอม (รอยละ 23) และกรมศุลกากร (รอยละ 20)
วิธีการที่พบไดมากที่สุดในการลักลอบคาไมและของปาขามพรมแดน คาดวาจะเปนการคาโดยผาน
ทางดานที่ไมเปนทางการ

6

ความเกี่ยวพันของการลักลอบคากลวยไมนั้นไดรับการยืนยันจากการคนพบในการสํารวจที่กระทําขึ้นในกัมพูชา บริเวณ
ชายแดนที่ติดกับไทย เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553
7
อนุสัญญาการคาระหวางประเทศวาดวยพันธุพืชและดอกไมปาที่ใกลสูญพันธุ
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และสุดทาย ความตองการในการฝกอบรมที่มีความจําเปนเรงดวนทีส่ ุดในดานนี้ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับ:
i) การตรวจหาการลักลอบและเทคนิคการลักลอบ ii) การบงชี้ถึงของปา และ iii) การดําเนินการตาม
CITES
การลักลอบนําของเสียที่เปนอันตรายและสารทําลายชัน้ โอโซน (ODS) ขามแดน
ผูเขารวมตอบแบบสอบถามไดรายงานวามีความคุนเคยระดับหนึ่งกับของเสียที่เปนอันตรายและสาร
ทําลายโอโซน (ODS) ถึงแมวา มีเพียงหนึ่งในผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 68 คน เทานั้น ที่อางวา
เคยพบความเคลื่อนไหวของของเสียที่เปนอันตรายและ ODS แตประมาณรอยละ 60 ของกลุม
ตัวอยาง ก็อางวาตนทราบวาสารเหลานั้นคืออะไร อยางไรก็ตาม การสํารวจตอไปถึงความรูที่แนชดั
เกี่ยวกับสารทีอ่ าจเปนสาร ODS แสดงใหเห็นวา ยังมีความเขาใจผิดที่จะตองจัดการ (เชน ประมาณ
รอยละ 30 ของผูที่อางวารูวา ODS คืออะไร ยังไดระบุอยางผิดๆวาคารบอนไดอ็อกไซดเปน ODS)
ถึงแมวากวารอยละ 40 ของผูตอบแบบสอบถามจะไมรูถึงบทบาทของประเทศไทยที่มีตอ การ
ลักลอบขนของเสียและ ODS แตยังมีคนกลุมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ ยังคิดวาประเทศไทย
นั้นเปนประเทศปลายทางเปนสวนใหญ (รอยละ 28-31)
สวนหนึ่งทีพ่ บวาเปนชองวางที่สําคัญเกี่ยวกับความสามารถของเจาหนาที่ในการที่จะหามความมิให
มีการเคลื่อนยายของเสียและ ODS โดยผิดกฎหมาย ถือวาเปนประเด็นดานกฎหมายระหวางประเทศ
และ/หรือ กฎระเบียบระดับชาติ ตามความจริงแลว ประมาณรอยละ 80 ของผูตอบแบบสอบถาม ไม
ทราบวาอนุสัญญาเบเซล (Basel Convention) หรือพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) คืออะไร
ยิ่งไปกวานัน้ 7 ใน 10 ของผูตอบแบบสอบถาม ยังไมสามารถเขาถึงสําเนากฎหมายระดับประเทศ
ในสถานที่ทํางานของตน และไมเคยไดรบั การฝกอบรมในดานนี้แตอยางใด ดังนัน้ การออกแบบ
และจัดหลักสูตรเกี่ยวกับสนธิสัญญาระหวางประเทศและกฎหมายระดับประเทศที่จัดการกับเรื่อง
การคาของเสียและ ODS จึงถือวาเปนความจําเปนทางดานการฝกอบรมที่สําคัญที่สุดสําหรับผูตอบ
แบบสอบถาม
การปฏิบตั ิงาน การฝกอบรม และความซื่อสัตย
การสํารวจสวนนี้ ตั้งใจที่จะเนนถึงบางแงมมุ ในงานของเจาหนาที่ชายแดน ซึ่งไมจําเปนตองอยู
ภายใตหวั เรื่องใดที่ไดหารือไปขางตน
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โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรสังเกตวา รอยละ 44 ของ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดทํางานในสถาน
ปฏิบัติงานชายแดนในปจจุบนั เปนเวลานอยกวา 3
ป
การยายเจาหนาที่บอยครั้งเชนนี้ อาจสงผลกระทบ
ตอความสามารถของหนวยงานบริเวณพรมแดน
ในอันที่จะรักษาผลประโยชนของโครงการ
ฝกอบรมเฉพาะดานได
หรือในการที่จะใช
ประโยชนจากความรูที่สะสมไวเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมในแงของเครือขายทางสังคม เทคนิค
การเก็บขอมูล และรูปแบบของอาชญากรรม

How long have you worked at this border
section?
More than 7
years
19%

Less than 1
year
19%

1 - 3 years
25%
3 - 7 years
37%

(คําบรรยายภาพ)
ทานทํางานในสวนของพรมแดนนี้มานานเทาใด?
มากกวา 7 ป (รอยละ 19) 3-7 ป (รอยละ 37) 1-3 ป (รอยละ 25) นอยกวา 1 ป (รอยละ 19)
ในบรรดาปจจัยตางๆที่สงผลถึงประสิทธิภาพของ BLO แนนอนวา ระดับการสื่อสารกับผูรวมงาน
นั้นเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง
ตัวบงชี้อยางหนึ่งทีจ่ ะชวยวัดระดับการสื่อสารสําหรับ
BLO นั้น ไดแสดงใหเห็นทางความถี่ของการประชุม ซึ่งแตละสํานักงานไดจัดขึ้น ทั้งกับผูรวมงาน
ขามพรมแดน และกับหนวยงานที่เกีย่ วของทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
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ภาพ 4: ดานตรวจระหวางประเทศ บานผักกาด ที่พรมแดนระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา
สิ่งที่เกิดขึ้นจากคําตอบของเจาหนาทีก่ ็คือ BLO ในประเทศไทย ไมไดมีธรรมเนียมในการจัดประชุม
เปนประจําในระดับอําเภอ ขามพรมแดน หรือระดับชาติ ตามความจริงแลว ตัวเลขที่รายงานใหเห็น
ถึงการขาดการประชุมเปนประจําระหวาง BLO และผูรวมงานขามเขตแดน (รอยละ 47) หนวยงาน
ระดับจังหวัด/ อําเภอ (รอยละ 41) และหนวยงานระดับประเทศ (รอยละ 63) เปนเรือ่ งที่นาเปนหวง
ผลดังกลาวมีบางสวนที่ขัดกับสิ่งที่ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่อาวุโสของ BLO (โปรดดูยอหนา
3.2 ในคําถาม : ทานสื่อสารกับหนวยงาน BLO ทั้งภายใน และขามพรมแดน บอยเพียงใด?) ซึ่งดู
เหมือนวา จะมีการประชุมเกิดขึ้นตามกําหนดเปนประจํา และ/ หรือ เปนรายเดือน ดังนั้น จึง
จําเปนตองมีการสอบสวนในเรื่องนี้ตอไปเพื่อใหไดความชัดเจนมากขึน้
ในแงของ การคุกคามขององคกรอาชญากรรมขามชาติ (TOC) โดยทั่วไป ในบริเวณพรมแดน
ผูตอบแบบสอบถามมองวา การลักลอบคายาเสพติดเปนการคุกคามทีส่ ําคัญที่สุด ตามดวยการ
ลักลอบนําคนเขาเมืองและการคามนุษย ผลดังกลาวนั้นเปนไปอยางเสมอตนเสมอปลาย แมกระทัง่
เมื่อมีการจัดกลุมโดยยึดตามเขตทางภูมิศาสตรที่มีการเก็บขอมูล อยางไรก็ตาม พึงสังเกตวา คําตอบ
ที่ใหตอทางเลือกที่สองและสามนั้น จะอยูใ นระดับสูงกวาในบริเวณพรมแดนที่ตดิ กับเมียนมาร ตาม
ความจริงแลว ดังที่ไดเนนใหเห็นในกรณีของจังหวัดระนอง การวิเคราะหในระดับของ BLO เดี่ยว
อาจใหผลที่แตกตางไปอยางมีนัยสําคัญ (โปรดดูตาราง 1 ในหนาถัดไป)

58

การคายาเสพติด
ในความเห็นของทาน
การลักลอบนําคนเขาเมือง
อาชญากรรมตอไปนี้ รูปแบบ
การคามนุษย
ใดที่ทานถือวารายแรงที่สุด
สําหรับพรมแดนของทาน?
การลักลอบคาไม
โปรดจัดอันดับตามความสําคัญ
การลักลอบคาสัตวปา
ของตัวเลือกเหลานี้ (1: ไม
การลักลอบคาของเสียที่เปน
รายแรงเลย; 5: รายแรงมาก; 0
อันตราย
ถาเรื่องนี้ไมเคยเกิดขึ้น)
การลักลอบคาสารทําลายโอโซน
ต
ตาราง 1. การจําแนกผลจากคําถาม 5.5 (ภาคผนวก II)

พรมแดน
กัมพูชา

พรมแดน
เมียนมาร

4.7

4.8

3.8

4.4

3.6

4.1

3.3

3.3

3.2

3.2

2.8

2.6

2.8

2.5

เพื่อที่จะทําใหสามารถแกปญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมบริเวณพรมแดนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
โดยฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีทรัพยากรจํากัด จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสามารถระบุถึงเสนทางการลักลอบ
ดวยเหตุนี้ ผูเขารวมการสํารวจ จึงไดรับคําขอใหระบุวา กิจกรรมในการลักลอบสวนใหญเกิดขึน้ ที่
ไหน เชน ในบรรดาจุดระหวางพรมแดนในทองถิ่น ดานระหวางประเทศ หรือในบริเวณทีอ่ ยู
ระหวางดานของแนวพรมแดน
นอกจากกรณีของของเสียที่เปนอันตรายและ ODS แลว ดู
เหมือนวากิจกรรมผิดกฎหมายเกิดขึ้นมากที่สุดในบริเวณพื้นที่ที่อยูระหวางดานตรวจ
(โปรดดู
ตาราง 2) ดานตรวจระหวางประเทศ ซึ่งการเคลื่อนยายสิ่งของและผูคนโดยผิดกฎหมายมักเกิดขึน้
เปนประจําไดมากที่สุด ดูเหมือนวาจะมีความเสี่ยงมากกวาทีจ่ ะเกิดการลักลอบนําบุคคลเขาเมือง
ในทางตรงขาม ดานตรวจในทองถิ่น ซึ่งมักจะเปนสถานปฏิบัติการเล็กๆที่จัดเพื่อตรวจติดตามการ
เคลื่อนผานในกระแสเล็กๆ มีแนวโนมมากกวาทีจ่ ะเกิดการลักลอบคาสัตวปาและไม
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ดานตรวจ
ระหวาง
ประเทศ

ดานตรวจ
ระดับ
ทองถิ่น

เขต
พรมแดน
ระหวาง
ดานตรวจ

การคามนุษย

6%

11%

36%

22%

24%

การลักลอบนําคนเขาเมือง

11%

14%

36%

29%

10%

3%

20%

40%

19%

18%

3%

19%

38%

20%

20%

3%

8%

20%

9%

60%

5%

5%

13%

10%

67%

การลักลอบคาสัตวปาและของ
ปา
การลักลอบคาไม
การลักลอบคาของเสียที่เปน
อันตราย
การลักลอบคา ODS

รวม

ไมแนใจ

ตารางที่ 2. ผลจาก คําถาม 5.5: ในความเห็นของทาน ทานคิดวาของสวนใหญถูกสงขามแดนที่ไหน ?
ในแงของ การฝกอบรม นอกจากจะถามผูเขารวมการสํารวจวาความจําเปนในการฝกอบรมที่
เรงดวนที่สุดในสวนของหัวขอแตละขอที่ไดวิเคราะหในตอนยอยกอนหนานี้คืออะไร ผูตอบ
แบบสอบถามถูกขอใหเลือก ‘ความเรงดวน’ ของโครงการฝกอบรมอื่นๆ (โปรดดูตาราง)
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ไดรับการ
ฝกอบรม
ไมจําเปน
ไมจําเปน
แลว แตก็ยัง ตองการใหมี
สําหรับ
ขาพเจาไดรับ
ตองการการ
การ
ตําแหนงของ การฝกอบรม
ฝกอบรมใน ฝกอบรม
ขาพเจา
ในเรื่องนี้แลว
ระดับที่
สูงขึ้นไปอีก
การสืบสวนอาชญากรรมขามชาติ

7.4%

2.9%

13.2%

76.5%

ตอตานการลักลอบบริเวณดานตรวจ

16.4%

9.0%

19.4%

55.2%

การเก็บและการวิเคราะหขาวกรองขาม
ชาติ

7.4%

2.9%

11.8%

77.9%

การตระเวณพรมแดนภาคสนาม

20.9%

14.9%

16.4%

47.8%

การรับรูถึงอาชญากรรมขามชาติ

13.2%

8.8%

16.2%

61.8%

การฝกอบรมเรื่องคอมพิวเตอร

13.4%

11.9%

23.9%

50.7%

ตารางที่ 3. คําตอบ สําหรับคําถามขอ 5.9: ทานตองการการฝกอบรมตอไปอยางไรบาง เพื่อที่จะ
สามารถปฏิบตั ิหนาที่ในการขัดขวางและปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติไดอยาง
สมบูรณ?
ตารางขางตน ดูเหมือนจะแสดงใหเห็นถึงคําขอที่ชัดเจนสําหรับกิจกรรมการฝกอบรมเกี่ยวกับ ‘การ
เก็บและการวิเคราะหขอมูลขาวกรอง’ เชนเดียวกับการอบรมเกี่ยวกับ ‘เทคนิคการสืบสวนขามชาติ’
ในทางตรงกันขาม หลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับ ‘การตระเวณพรมแดนภาคสนาม’ ดูเหมือนจะถูก
มองวามีความสําคัญนอยกวา
ผูตอบแบบสอบถามยังยืนยันวา หลายคนเคยผานการฝกอบรม
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรมาแลว (ประมาณรอยละ 36) แตก็ยังตองการฝกอบรมในหลักสูตรตอๆไปอีก
เหตุผลที่เปนไปไดมากที่สุดสําหรับเรื่องนี้คือ BLO แตละแหง มีการติดตั้งอุปกรณเพื่อใชโปรแกรม
การฝกอบรมที่อิงคอมพิวเตอร (Computer-based Training -CBT) มากขึ้น แตในขณะเดียวกัน ก็ยัง
ชี้ใหเห็นวา อุปกรณนนั้ ไมไดถูกนํามาใชจนเต็มความสามารถ
จากการชี้ใหเห็นถึงความจําเปนดังที่ไดรายงานไวในตารางที่ 2 เมือ่ ถูกขอใหชี้ถึงอุปกรณที่จําเปน
ที่สุดในการดําเนินกิจกรรมประจําวันเพื่อตรวจหาอาชญากรรม
ผูตอบแบบสอบถามไดเลือก
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อุปกรณ 3 รายการแรกดังตอไปนี้ : 1) ฐานขอมูลขาวกรอง 2) คูมือการบงชี้รายการสิ่งผิดกฎหมาย
และ 3) คูมือวิธีดําเนินการในการเผชิญกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 8

ภาพ 5. แรงงานอพยพชาวกัมพูชา ในบริเวณดานตรวจระหวางประเทศ ที่บานแหลม

8

รายการฉบับสมบูรณ ไดรายงานไวภายใตคําถาม 5.8 ในภาคผนวก I
62

สุดทาย มีการถามคําถามเกี่ยวกับระดับของความซื่อสัตยและพฤติกรรมดานจริยธรรมในตัวอยาง
สมมุติที่ไดระบุไวในตารางตอไปนี้
สมมุติวา นาย Y เปนเพื่อนเกาของเจาหนาที่ชื่อ
JK ซึ่งเปนเพื่อนรวมงานของทานและทํางาน
บริเวณแนวพรมแดน นาย Y เปนคนดีและรัก
ครอบครัว เขาประกอบธุรกิจขนาดเล็กซึ่งทํา
ใหตองมีการขามพรมแดนบอยครั้ง วันหนึ่ง
เขาเดินทางมาเพื่อจะขามพรมแดนโดยใชรถตู
ขนาดเล็ก และเปนครั้งแรกทีเ่ ขาไมมีเอกสารใน
การเดินทางทีจ่ ําเปนทั้งหมด เขากลาวขอโทษ
และเชิญเจาหนาที่ JK ไปรับประทานอาหาร
กลางวันดวยกัน ทานคิดวา เจาหนาที่ JK จะทํา
อยางไร?

อนุญาตใหผานแดน เพราะ
เจาหนาที่ JK ทราบวา นาย Y เปน
คนดี

4.5%

อนุญาตใหผานแดน แตบอกเขาวา
ครั้งตอไป เขาจะตองนําเอกสารที่ 20.9%
เกี่ยวของมาทั้งหมด
ตรวจสอบรถตูของนาย Y อยางถี่
ถวน แลวจึงตัดสินใจวาจะใหเขา 26.9%
ผานแดนหรือไม
ปฏิเสธที่จะใหเขาผานแดน 47.8%

ตารางที่ 4. สถานการณสมมุติที่นําเสนอในคําถาม 5.10
คําตอบขางตน แสดงใหเห็นวา ในสถานการณที่คลุมเครือ วิจารณญาณของเจาหนาที่มักจะอยู
เหนือกวากฎระเบียบตางๆทีม่ าจากกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง รอยละ 48 ของผูตอบแบบสอบถาม
คิดวา เจาหนาที่ JK จะตองหยุดนาย Y และดังนั้น จึงใชกฎหมายอยางเครงครัด ในทางตรงกันขาม
สวนหนึ่งของกลุมตัวอยางคิดวา เจาหนาที่ JK จะปลอยใหนาย Y ผานแดน (รอยละ 25) หรืออาจใช
วิธีการแสดงความระมัดระวังในระดับหนึง่ (การตรวจสอบยานพาหนะ) และใชดุลพินิจอยางมาก
กอนที่จะตัดสินวาจะใหเขาผานหรือไม (รอยละ 27)
ในคําถามตอไป ผูตอบแบบสอบถามถูกขอใหเลือกวาจะทําอยางไร ถาเจาหนาที่ JK ตัดสินที่จะให
นาย Y ผานแดน รอยละ 52 กลาววาพวกเขาจะไมสนับสนุนการตัดสินใจเชนนี้ ในขณะที่รอยละ
15 กลาววา พวกเขาจะรายงานตอหัวหนาถึงกรณีของเจาหนาที่ JK
สุดทาย 8 ใน 10 ของผูตอบแบบสอบถาม ไมตระหนักถึงกฎเกณฑเกี่ยวกับการรับของขวัญใน
บริเวณแนวพรมแดน และรอยละ 90 ไมเคยไดรับการฝกอบรมสําหรับสถานการณเชนนี้
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3.2. ชวงถามและตอบคําถาม
หลังจากการสํารวจของโครงการ PATROL ตามปรกติ เมื่อทําแบบสอบถามเสร็จแลว ทีม PATROL จะ
สัมภาษณผูเขารวมการสํารวจบางสวนเพื่อใหไดรับความเขาใจอยางลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับงานและความทาทาย
ของกลไก BLO ผูเขารวมตอบแบบสอบถามบางสวน ตามปรกติแลวทําหนาทีห่ ัวหนา BLO หรือเปน
เจาหนาที่อาวุโส ซึ่งมีสวนชวยในการพัฒนากลไก BLO ในสถานปฏิบัติงานของตน
คําถามที่ 1: ทานคิดวา ในชวง 10 ป ที่ผานมา กลไก BLO ไดมีสวนชวยเสริมสรางความมั่นคงบริเวณแนว
พรมแดนหรือไม?
• โดยทั่วไป ผูถูกสัมภาษณเห็นดวยวา กลไกของ BLO มีสวนชวยอยางมากในการเสริมสราง
วัฒนธรรมแหงความรวมมือ ระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมายทัง้ ภายในและขามแนวพรมแดน
นี่คือกลไกที่แสดงถึงความยืดหยุน ที่จําเปนในการปรับใชกับบริบททองถิ่น เชน ในบริเวณทีไ่ มเคย
มีการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมายมากอน กลไกดังกลาว จะชวยทําใหมี
การจัดประชุมขึ้นเปนประจํา และเพิ่มมิติทเี่ ปนทางการตอการรวมชุมนุมกันเชนนี้ นอกจากนี้ ในบ
ริวเณที่เคยมีการจัดการประชุมอยางเปนทางการระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมายอยูแลว กลไก
ดังกลาว ยังชวยเสริมสรางความสัมพันธอยางไมเปนทางการมากขึ้นระหวางเจาหนาที่ในหนวยงาน
ตางๆ และ/ หรือ ประเทศตางๆ
• กลไก BLO ยังสรางผลที่ไมไดคาดคิดบางอยาง บางครั้ง เจาหนาที่ BLO จะไดรบั การติดตอจาก
ชุมชนทองถิ่น เพื่อดูแลการสื่อสารระหวางหมูบานทีต่ ั้งอยูบริเวณทัง้ สองดานของแดนวพรมแดน
โดยมุงที่จะจัดการกับปญหาอาชญากรรมเบ็ดเตล็ดโดยเฉพาะ เชน การโจรกรรมยานพาหนะ ซึ่งเปน
กรณีที่พบไดบริเวณแนวพรมแดนระหวางไทยกับเมียนมาร หรือในบางกรณี เจาหนาที่บังคับใช
กฎหมาย จะใหความสนับสนุนประชากรในประเทศหนึง่ เพื่อใหสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพ
ในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งกรณีดงั กลาวจะพบไดบริเวณแนวพรมแดนระหวางไทย/กัมพูชา
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ภาพ 6. เจาหนาที่อาวุโสในระหวางการสัมภาษณอยางไมเปนทางการที่จังหวัดจันทบุรี
คําถามที่ 2: ขอจํากัดที่สําคัญของกลไก BLO คืออะไร?
ผูตอบไดชี้ใหเห็นถึงขอจํากัดหลายประการ ดังที่จะสรุปตอไปนี้ โดยไมมกี ารเรียงลําดับเปนพิเศษแตอยาง
ใด:
• เจาหนาที่ซึ่งทํางานที่ BLO ไดยอมรับงานนี้นอกเหนือไปจากงานประจําของตน พวกเขามักจะ
ไมไดรับคาจูงใจพิเศษแตอยางใดในการทีจ่ ะรับงาน “เพิ่มขึ้น” ทั้งยังไมไดรับงบประมาณทีจ่ ะ
ดําเนินกิจกรรมในการปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม
• ทีมงานใน BLO ควรจะมีความเชี่ยวชาญมากกวานี้ในดานตางๆ เชน ขาวกรอง ธุรการ ความรวมมือ
และความมัน่ คง
• การโยกยายเจาหนาที่บริเวณพรมแดนบอยครั้งนั้นไมไดคํานึงถึงความสามารถในการแขงขันอยาง
แทจริง บอยครั้งที่เจาหนาที่ซึ่งมีความรูอยางเหมาะสมเกี่ยวกับชุมชน และมีความสัมพันธอยาง
ลึกซึ้งกับเพื่อนรวมงาน กลับถูกแทนที่ดว ยเจาหนาที่ซึ่งไมมีประสบการณ
• อุปกรณตางๆ เชน คอมพิวเตอร ยานพาหนะ วิทยุ มักจะเปนอุปกรณที่เกา และ/หรือ เสีย และการ
ฝกอบรมที่อิงคอมพิวเตอร จําเปนตองมีการปรับบทเรียนใหมเพื่อใหสอดคลองกับวิวัฒนาการของ
อาชญากรรม และ
• จากการสํารวจ พบวาในสวนของประเทศเพื่อนบาน ยังมีความไมเต็มใจที่จะใหความรวมมืออยูบาง
เชน ในกัมพูชา กองทัพบริวเณแนวพรมแดนดูเหมือนจะไมไดใหความสนใจมากนักที่จะกระตุน ให
เกิดความรวมมือตอไป ในเมียนมาร BLO ดูเหมือนจะขาดอํานาจในการตัดสินใจอยางเพียงพอทีจ่ ะ
ตอบโตไดอยางทันการณ
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ทานคิดอยางไรตอการขยายหนาที่ของ BLO ไปยังอาชญากรรมขามชาติ (TOC) ในรูปแบบอื่น
นอกเหนือจากยาเสพติด?
• ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นดวยกับความคิดที่จะจัดการกับปญหาอาชญากรรมอื่นๆบริเวณแนว
พรมแดน โดยเริ่มตั้งแตการเคลื่อนยายของผูคนโดยผิดปรกติ ไปจนถึงการลักลอบคาโภคภัณฑจาก
สิ่งแวดลอม
• อยางไรก็ตาม เจาหนาที่บางสวนเนนวา การขยายงานนี้ ยังจําเปนตองมีการทํางานในการรวบรวม
โครงสรางของ BLO คูขนานกันไป และจําเปนตองจัดการกับขอจํากัดบางประการที่ไดกลาวไว
ขางตน
• จากขอจํากัดดานงบประมาณในขณะนี้ เจาหนาที่บางทานเสนอวา โครงการฝกอบรมใหมของ
โครงการ PATROL เกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ (TOC) ควรจะไดรับการปรับใหเขากับความ
ตองการโดยเฉพาะของแตละภูมิภาค เชน ในบริเวณที่เปนจุดวิกฤติของการคายาเสพติด ควรจะ
ไดรับการฝกอบรมโดยเฉพาะเกีย่ วกับยาเสพติดเปนอยางแรก
• นอกจากนี้ ยังมีการเสนอวา ควรจัดการฝกอบรมใหแก BLO ที่ทํางานคูกนั เชน เจาหนาที่ที่ทํางาน
ในทั้งสองฝงของแนวพรมแดน
ทานสื่อสารกับหนวยงาน BLO ทั้งภายในและขามแนวพรมแดนบอยเพียงใด?
• ผูตอบจากบริเวณแนวพรมแดนทั้งสอง ไดรายงานถึงการประชุมประจําเดือนที่จดั ขึ้นเปนประจําใน
ระดับอําเภอและจังหวัดรวมกับหนวยงาน BLO อื่นๆ สวนการประชุมรวมกับเพื่อนรวมงานจาก
ประเทศเพื่อนบานนั้นเกิดขึน้ คอนขางบอยตามแตความจําเปน อยางไรก็ตาม ควรจะพิจารณาถึงการ
ที่หนวยงานบังคับใชกฎหมายทั้งภายในและขามแนวพรมแดนนัน้ ยังมีการประชุมหรือพบปะเปน
บางชวงโดยถือเปนสวนหนึง่ ของการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงยากทีจ่ ะตัดสินวา การประชุมบางอยาง
จะมีสวนชวยตอกลไกของ BLO หรือไม หรือมีผลตอการทํางานตามปรกติและงานประจําของ
หนวยงานบังคับใชกฎหมายหรือไม
• การประชุมสวนใหญกับเพื่อนรวมงานจากกัมพูชาและเมียนมารนั้น ไดรับการสนับสนุนทางการเงิน
จากประเทศไทย ถึงแมวาการประชุมนั้นจะจัดขึ้นในกัมพูชาหรือเมียนมารกต็ าม เมื่อเร็วๆนี้ จาก
ความไมมั่นคงทางการเมืองในเมียนมารและการหลั่งไหลของผูยายถิ่นเขามายังประเทศไทย
เจาหนาทีจ่ ากเมียนมารจึงเดินทางมายังประเทศไทยนอยลง
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โครงการ PATROL จะมีสว นชวยตองานของ BLO อยางไร ?
• PATROL ควรจะทําใหหนวยงานกลางใหความสนใจตองานของ BLO และขอความสนับสนุน
ตอไป (ทั้งดานกําลังคนและงบประมาณ) ยิ่งไปกวานัน้ โครงการ PATROL ยังควรชวยจัดสรร
โครงการฝกอบรมและอุปกรณ
ทานจะเสนอใหมีการนําหนวยงานอื่นใดบางเขามารวมในกลไกของ BLO?
• หนวยงานที่สาํ คัญที่สุดที่จะนํามารวมเพื่อความสําเร็จในอนาคตของ BLO ไดแกกองทัพบก
กองทัพเรือ/ราชนาวี และตํารวจตระเวณพรมแดน
• ในขณะเดียวกัน มีการเสนอใหประสานงานรวมกับคณะกรรมการพรมแดนไทย (Thai Border
Committees)

4. บทเรียนที่ไดรับและขอเสนอแนะสําหรับการสํารวจในอนาคต
หลังจากไดมีการประเมินอยางถี่ถวนถึงขอเสนอแนะจากการสํารวจครั้งที่ผานมาซึ่งไดจัดทําขึ้นใน
กัมพูชาและเวียดนาม และจากผลของการสํารวจในประเทศไทย
ไดมีขอเสนอใหมีการปรับเปลี่ยนใน
บางสวนสําหรับการสํารวจในอนาคตซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศอื่น :
บทเรียนที่ไดรบั
 คุณภาพโดยรวมของแบบสอบถาม การแปล และการวางผัง ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูเขารวม
การสํารวจ ซึ่งใหขอเสนอเล็กนอยบางประการเกี่ยยวกับภาษาของคําถามบางขอ
 ผูเขารวมการสํารวจบางคนแสดงถึงความอึดอัดที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับสวนที่พวกเขาไมไดมีสวน
เกี่ยวของโดยตรง
 องคประกอบของกลุมตัวอยาง เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการออกแบบเสนฐานที่นาเชื่อถือ ซึ่งจะชวยใหเกิดการ
เปรียบเทียบไดเมื่อเวลาผานไป
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ขอเสนอแนะ
 จุดมุงหมายและหลักการของการสํารวจ
แบบสอบถาม และ

จะตองไดรับการระบุอยางชัดเจนกอนที่จะมีการแจกจาย

 ควรเลือกเกณฑที่กําหนดบางขอและแจงใหผูรวมงานจากหนวยงานของรัฐทราบกอนที่จะเลือกผูเขารวม
การสํารวจ เชน จะตองแนใจวา BLO เปาหมายนัน้ มีการสงตัวแทนมาอยางเทาเทียม และตองแนใจถึง
จํานวนต่ําสุดของหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะเขารวมในการสํารวจนี้

ภาพ 7. ดานตรวจระหวางประเทศ ณ บานแหลม พรมแดนระหวางไทยกับกัมพูชา
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